47. Eesti omavalitsuste suvemängud
Köieveo juhend
I. Võistluse eesmärk
1. Populariseerida köieveo spordiala.
2. Selgitada 47. Eesti omavalitsuste suvemängude võitjad köieveos.
3. Selgitada omavalitsuste paremusjärjestus köieveos.
II. Aeg ja koht
Võistlused toimuvad laupäeval, 9. juulil 2022. a Käärikul tenniseväljakute ja hosteli vahelisel haljasalal.
Loosimine toimub kell 13.30 võistluspaigas.
Võistluste algus kell 14.00.
III. Osavõtjad ja tulemuste arvestamine
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda. Palume kinni pidada osalemise reeglitest!
Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid.
Võistkonna suuruseks on 5 sportlast + 1 reserv + kapten. Reservi võib kasutada iga tõmbe järel.
Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
Kohtumised toimuvad 3-st parem.
IV. Tingimused
 võistlus toimub muruväljakul, veetakse jämeda köiega (millel on märgitud keskjoonest kummalegi
poolele köie tõmbamise alaks 1,5 m);
 köit veetakse ilma kinnasteta;
 nõutud on siledapõhjalised, ilma kontsadeta sportjalatsid ja sportlik riietus;
 võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid, orienteerumisjalatseid, roomikuga
matkasaapaid, naelikuid ega kontsaga jalatseid sh tõstesaapaid.
V. Võistluse süsteem ja läbiviimise kord
 võistlusalasse (koridori) kutsutud võistkonnad rivistuvad ja tervitavad;
 tähistatud võistlusalas võivad viibida vedav koosseis + kapten;
 pinnasesse on keelatud teha jala kohti;
 pärast kohtuniku käsklust “köiele”, asuvad võistlejad neile soovitud järjekorras köie juurde;
 pärast kohtuniku käsklust “köis”, võtab võistkond köie kätte kuid ei tõmba;
 viimasel võistlejal on keelatud keerata köit ümber keha, käsi- ja õlavarre;
 pärast käsklust “ valmis”, annab kapten märku võistkonna valmisolekust;
 kui võistkonnad ei lase kohtunikul köit fikseerida, antakse käsklus ” köis maha” , mille peale
asetavad võistkonnad köie maha, tõmmet alustatakse uuesti;
 pärast kohtuniku vilet alustavad võistkonnad vedu, köit ei tohi lapata;
 tõmbe ajal on keelatud istuda maas või toetada käega maad;






pärast tõmbe võitu tähistavat vilet on võistkondadel keelatud köie lahti laskmine;
pärast tõmmet vahetatakse pooled, seisul 1: 1 pool loositakse (valib loosi võitnud võistkond);
kohtumised toimuvad 3-st parem. Kohtumise parem on tõmmetega 2:0, 2:1 saavutanud võistkond;
kohtumise lõpus tunnustatakse vastasvõistkonda hüüdega - “elagu”.

VI. Võistlejate kohustused
 Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt, jälgima võistluspaiga korda ning
käima heaperemehelikult ümber võistlusvahenditega. Võistlusalas on keelatud tarbida alkoholi ja
tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega. Võistlejad peavad täitma Eesti
Antidopingu Keskuse kehtestatud reegleid.
 Nimetatud reeglite eiramise korral on võistluste korraldajal/kohtunikel õigus võistleja või
võistkond võistlustelt diskvalifitseerida.
VII. Autasustamine
Kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga, võistkondade liikmeid medalite ja
diplomitega.
VIII. Võistlusele registreerimine ja mandaat võistluspaigas
Suvemängudele registreerimine ja toitlustamise tellimine toimub ainult veebipõhiselt aadressil
http://www.joud.ee/est/g161/
Suvemängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga võistlejate registreerimise ja tellida toitlustamise.
Soovitatav on registreerimine teha oma valla või linna esindaja kaudu.
Registreerimise ja toitlustamise tellimise tähtaeg on 30. juuni 2022. a.
Võistlusel ei saa osaleda võistkonnad, kes pole eelnevalt registreerunud.
Mandaat toimub võistluspaigas võistkonna või esindaja kohalolul.
IX. Osavõtumaks
Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast
osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt
maksetähtajale.
X. Võistluse organiseerimine ja juhtimine
Võistlused korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud.
Võistluste peakohtunik: Mati Raudsepp – mobiil 55628537, e-mail mati.raudsepp@mail.ee
XI. Üldiselt
 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab žürii kohapeal.
 Kõik võistlejad vastutavad personaalselt oma tervisliku seisundi eest. Soovitav on omada
kindlustust.
 Kõik suvemängudega seotud küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos suvemängude
peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
 Informatsioon suvemängude kohta asub kodulehel http://www.joud.ee/est/g78s5711
Eestimaa Spordiliit Jõud

